TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

Csodák az Óbányai-völgyben

A Kelet-Mecsek Tájvédelmi

Körzet egyik fokozottan
védett szurdokvölgye az
Óbánya és Kisújbánya között húzódó Óbányaivölgy, melyet minden évben turisták tízezrei keresnek fel. Néhány órás,
könnyû, de izgalmas, természeti értékekben gazdag kalandozásra csábítjuk most az olvasót.

Geológiai értékei mellett ki kell
emelni a terület zoológiai és botanikai gazdagságát is. Csak két példát
említenék: a falu fölötti hegyoldalban néhány éve fedezték fel a magyar flórában egyedülinek számító
piacsenzai nõszõfüvet, mely fokozott védettséget élvez. A völgyben
él és szaporodik egy röpképtelen kis
rovarunk, mely a Mecsekben is csak
néhány tiszta vizû patakvölgyben
fordul elõ (a világon sehol máshol);
õ a mecseki õszi tegzes.
Ezen „unicumok” mellett természetesen számos védett növény- és
állatfaj található a területen, de ha
ezekrõl személyesen is szeretnénk
meggyõzõdni, akkor húzzunk túracipõt és vágjunk neki a két falut öszszekötõ, közel három kilométer
hosszú patakvölgynek. A kék jelzést
és a Pro Silva tanösvény tábláit követve nem kell tartanunk attól, hogy
eltévedünk.
A rég letûnt üveghutájáról és fazekasságáról híres falu házait magunk mögött hagyva egy nemrég kiépített pihenõparkhoz érkezünk, innen csak egy karnyújtásnyira találhatók a Pisztrángos-tavak. Az ösvényt követve egy régi malomépület, majd a Krémer-tanya mellett
megyünk el, közben többször átkelünk a sebes folyású patakon. Kalandozásunk során mészkõlépcsõkön
aláhulló vízesések, zúgók látványában gyönyörködhetünk. Rövidesen

elmegyünk egy régi vízimalomból
kialakított turistaház mellett, majd
az összeszûkülõ völgykatlanban a
patakmederben folytatjuk utunkat.
Felfelé kapaszkodva hamarosan a
mesés hangulatot árasztó Csepegõsziklát csodálhatjuk meg, majd egy
fahídon átkelve a völgy egyik leglátványosabb részéhez, a Ferde-vízeséshez érkezünk. A megbillent
mészkõrétegen alázúduló víztömeg
felejthetetlen élménnyel ajándékoz
meg minket. Innen perceken belül a
Bodzás-forrás mellett található esõbeállóhoz és pihenõhöz jutunk. Továbbindulva egy rövid szakaszon a
patakmederben megyünk, majd a
partoldalba felkapaszkodó ösvényen
néhány száz méter után Kisújbánya
üdülõfalujába érkezünk. Érdemes a
Mecsek eldugott völgyében megbúvó kisfalu régi parasztházai között
végigsétálni, és a fõtér fölé magasodó, nemrég felújított Szent Mártontemplomhoz elzarándokolni.
Innen akár vissza is fordulhatunk,
és a már ismert völgyi úton érkezhetünk Óbányára, de a völgyet körülölelõ hegyek gerincútjainak egyikén (jelzett turistautak) egy hoszszabb kirándulást beiktatva is viszszajuthatunk Altgashüttébe. Akárhogy is döntünk, a környék látnivalóiban, túraútvonalaiban egyetlen
évszakban sem fogunk csalódni.
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